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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 (63) العراقيالحافظ ألفية شرح 
 المؤتلف والمختلفتابع: 

 
عبد الكريم الخضير :الشيخ  

 
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم. 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 :في باب -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
  المؤتلف والمختلف

ييييييييييون   ِسييييييييييي  ِبن  ن  ييييييييييا  ِفييييييييييي الِشيييييييييياِم ع    وِبب 
ييييييير     يييييييى ِفيييييييي ب ص  ت ن  يييييييِن ا   يييييييم  م  يييييييا ل ن  م   و 
رِ  يييييي    ِفييييييي الِسييييييف  ييييييم  ع س  ييييييا ل ن  م  َِ و  ت   بييييييالف 

ِ يييييييييييييييام   ِليييييييييييييييي  ع  ييييييييييييييين  ع   و الع ييييييييييييييياِمِرَع ب 
وا  يييييييييييييييِ ر  ييييييييييييييير  ص  وَّ  ق ِمي  ييييييييييييييير  و ج  م س  ز   و 
ِليييييييييييكِ  يييييييييييِد الم  ب  ييييييييييين  ع  ِزعيييييييييييد  واب   ابييييييييييين  ي 

يييييييييييييف وا الحِميييييييييييييا ص  و   ل  فيييييييييييييي اليييييييييييييَرو ا ِ و 
ِنا  ييييييييييييييييي يييييييييييييييييف وا ح  ص  و  ِبا ييييييييييييييييييا و  أ او   خ 

يييييييارِ  َ  فيييييييي ا ن ص  يييييييت  ييييييين   والِسيييييييل ِمِي اف  م   و 
ييييييييييييييييا  م  ل ن  اِلييييييييييييييييك  و  ييييييييييييييييا ِلم  ِميييييييييييييييين  و ن   و 
يييييييييييييم   يييييييييييييو الح    يييييييييييييِيار  أع  أ ب  يييييييييييييا س  م  ل ن   و 

ييييييييير  مِ  يييييييييِعيد  ب س  ييييييييين  س  ييييييييياِزني  و اب  ييييييييي   الم     
ييييييييييييييف   ل  ِفيييييييييييييييِه خ  ر   و  ييييييييييييييي  ب ش  ِجييييييييييييييِم او   اع 

يييييييييييييين  ي   ر  ب  ييييييييييييييي  و  س  يييييييييييييير  م  ر  أع  ييييييييييييييي   و  أ س 
ِلييييييييييييي  بييييييييييييِن وِ  ييييييييييييَد ع  ييييييييييييد  اشييييييييييييج  ِرع   م  ب 

ييييييييييييييير ه   ِميييييييييييييييد  بييييييييييييييين  ع ر ع  يييييييييييييييا م ح  م  ل ن   و 
 ج

 

ف يييييية    و  ِن واليييييييا ِفييييييي    ييييييي  ييييييا والشِ  ل ب   غ 
يييييييييييد     ِبي  يييييييييييا ع  يييييييييييى  أ ب  َ  وال  ن  يييييييييييت   ِبف 

يييييييو ان   ييييييين  ن    ييييييي    إِ  اب  م  ييييييي   ف ج    و ِعس 
ييييييييييييييام   ج  يييييييييييييير ه  ف ييييييييييييييالَنون  وا ع  ي   و غ 

يييييييييِم    يييييييييِور   اِسيييييييييو اه     يييييييييم  م س  ل ن   و 
يييييِن  ي  يييييا ِسيييييو   ن  م  ِ يييييي و  ر  ح  يييييو   ف ِمس 

ييييييييياتي ييييييييير  ِبِجييييييييييم  ي  ون  وال  ي   و يييييييييار 
ييييييييى وم سييييييييِلم   ِيا  ييييييييا اِعيس  يييييييين ا خ     

يييييييييين   ييييييييييِلِه ل ح  ييييييييييه     ص  ِسيييييييييير   م   ي   
اِرو اب ِشييييييييييييييار   ييييييييييييييد  ييييييييييييييِرد  أ ب  ب ن  ااف   م 

ييييييا ي  ْ م ة  وِبال  يييييي يييييين  س  ييييييم   و اب  يييييي   ج   ق ب 
ييييييييِد هللاِ  ي  يييييييين  ع ب  يييييييينِ  واب  ج  يييييييين  ِمح   و اب 

يييب  و  ع  يييِن    يييِن يسيييار  واب  يييم ِمفيييي اب   ا  
ر   والَنييييييون  فييييييي أبييييييي ق   يييييين   ييييييي   ن س 

يييييييييد   ع  يييييييييع رع  ب ر  يييييييييِد ا  ش  ِفي  ييييييييين  ح   و اب 
يييييييييير ه   س  ر     ييييييييييِد ف ييييييييييا  ِمي  ييييييييييِن الِبِرن   ب 

 ج

 .يكفي ،يكفي
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

آله وأصحابه أجمعين، أما  نبينا محمد وعلى ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :بعد

، ويختلف النطق فيه من الرواة ،فيما تأتلف صورته ،في باب المؤتلف والمختلف -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
كما تقدم في حزام  ،ومنه ما هو خاص في قبيلة ،ومنه ما هو عام في الرواة كلهم ،ونه مؤتلف ومختلفمسهذا ي

ومنه ما  ،في كتب السنة في الكوفة، ومنه ما هو عام   ،في البصرة ،لد، في الشامما هو خاص في ب وحرام، ومنه
 .-إن شاء هللا تعالى- هاويأتي باقي ،واألمثلة على ذلك تقدم بعضها ،أطو هو خاص في الصحيحين والم

 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
 ...................................    ي...................ِس ن  في الشام ع  

 ج

 هذا إذا خلت الكلمة عن ،يوعيش يوعبس ي، عنسييشوع   يبستتحدد في الصورة، تتفق الصورة مع ع  عنسي 
، لكن لو وقف كما هي يقةالمتقدمين قبل اإلعجام وقبل الضبط ينطقونها على السل ةوطريق ،اللفظ الدقيق فتلتبس

ها يترتب على ذلك الخطأ في نطقها، فوضعوا ضوابط في ضبط ئخطأو أ   ،بطتما ض   عليها من ِقبل متأخر
لكن ماذا عن بقية  ،األنصار تقدم هذا، هذا مفروغ منهحرام في  ،بعضها كلية وبعضها أغلبية، حزام في قريش

 ،هذا اللفظ، فالضبط بالنسبة لهاتين القبيلتين وهاتين الجهتين هاهذا اللفظ ويوجد في هابقية القبائل يوجد في ؟القبائل
 ،في البصرة، األغلب أن من كان في الشام على صورة العين والنون والسين ،في الكوفة ،عندنا اآلن في الشام

 ، لكنلصورة متقاربةوالسين، اأو العين والياء الشين، أو العين والباء  ،أو الغين
 بنييييييون وببييييييا فييييييي الشييييييام عنسييييييي  

 

 ..............في  وفة ............ 
 

ومن ينتسب  ،جاءوا إلى الشام ليمن، وهم طائفة من الشام عندهم من ينتسب إلى العنسيينأهل ا ،يعني عبسي
يعني هل العنسي  "غلبا في بصر  -عيشي- والشين والياء"شي ي  والشين ع   ،نزلوا الكوفة لهمجإلى عبس 

ال أغلبي؟ ألنه قال: ،العنسي في الشام ،بسيعوال  والعبسي في الكوفة هذا كلي وا 
................................... 

 في بصر ..........................
 .................والشين واليا غلبا 

 ................................... 
 ؟يعني غلبا هل يعود إلى البلدان الثالثة والقبائل الثالث أو يعود إلى األخير فقط

................................... 
 .........................في بصر .

 .................والشين واليا غلبا 
 ................................... 

  الشام عنسي  بنون..... في الب: 
 ؟ هها

  الب:.......
جد فيها عنسي وعبسي، و ين في البصرة عيشي أغلبي، مع أنه فيكو  ،هو الظاهر يعني من اللفظ أنه إلى األخير

 ؟لكن هل الواقع كذلك ،وال يوجد عيشي، هذا ظاهر اللفظ ،ال يوجد عبسي ،الشام ال يوجد إال عنسي بينما في
إلى هنا وبعضهم إلى يعني الكوفة والبصرة متقاربة، ما الذي يمنع أن ينتقل بعض هؤالء  ،هذه قبائل ومتقاربة



 
 

 
 

4 

 4 شرح ألفية احلافظ العراقي

على  نه ما يمنع أن يكون سكنه البصرة ويترددأل ؛الكن الكالم في الرواة، والنسبة إلى البلد تكون أغلبية أيض   ؟هنا
يعني في كتب البلدان والطبقات كلها تعده من أهل الكوفة؛ ألن  ،يعد من أهل الكوفةولذلك  ؛الكوفة أو العكس

ن ت ،سكنه وأهله وموطنه وغالب مكثه في الكوفة ن تردد على البصرة والعكس، يعدونه بصري وا  دد على ر وا 
منذ أن يولد إلى أن  اواحد   اواإلنسان معروف أنه رحال، ما يمكن أن يلزم بلد   ، يضرألن هذا أمر ال ؛الكوفة

بسي، ويوجد في الكوفة يعني ال يمنع أن يوجد في البصرة ع   ،أغلبيةيموت إال في القليل النادر، فهذه األمور 
عيشه كله في  ينترجمته يعد في آلن في الصحابة تجنفوا على البلدان، الرواة الذين ص  عنسي، لكن الشأن في ا

عداده في  ،داده في أهل الشامعِ  :لكن يقال ،، وقد يكون معه في مكة-السالمعليه الصالة و -المدينة مع النبي 
ك من التابعين وكذل فيعد من أهل تلك البلدان، ،انتقل -السالمعليه الصالة و -النبي عيد وفاة يعني ب   ،أهل الكوفة

مائة بالمائة، لكن في الغالب  ايعني واالستقراء دقيق   يعني ليس الحصر ها أغلبية،فمن دونهم، فهذه األمور كل
حتى تجد ما يخرج عن هذا الضابط، ومثله في الكوفة  ،عنسي :أنت تستروح مجرد ما تجد أن هذا شامي تقول

 يشي في البصرة. بسي، وع  ع  
 يقول: 

 .................وما لنم من ا تنى
 ..................... أبا عبيد  بفتَ   ج

، لكن هل يوجد أبو السلماني بفتح العين و؟ عبيدة بن عمر ين، هاهالسلماني معروف بفتح الع وبن عمر  عبيدة
 وجد االسم عبيدة، لكن يقول: ،لموجد الع   ؟عبيدة

 .................وما لنم من ا تنى
 أبا عبيد  بفتَ.....................    ج

عليه أهل العلم يسهل لم إذا حفظ هذه األمور يمشي على الجادة، يعني ما خرج عن الجادة ونبه يعني طالب الع
 .تأخذ القاعدة األغلبية، األصلضبطه، لكن أنت 

 .................وما لنم من ا تنى
 ر بالفتَ...................في السف  

  ج

 بييييييييييييد  بفيييييييييييتَ وال نيييييييييييىأبيييييييييييا ع   
................................... 

ولذا يقال للمرأة  ؛هو البروز والخروج عن البلدان، البروز :رر، السف  ر معروف، ومثله سف  ر، السف  يعني عندنا سف  
رة ال ر،ر هو البروز والخروج عن البلد، السف  والسف   ،والسفور معروف ،من محاسنها يقال: سافرة اإذا أبرزت شيئ   سف 

((ف  س   ))أتموا فإن قوم   ؟ب جمع راكبمسافر أو جمع سافر كرك  جمع  :أو نقول ؟تخفيف للسفر :هل نقول يعني  ر 
إذا كان  ،بينما في األعالم العكس ،بالفتح -رفي السف  -ر، في الكنى مسافرون، نعم؟ في الكنى بالفتح أبو السف  

على أن  مما يدل ؟ينص على أنها بالفتح ؟لماذا ينص على الكنى "ر بالفتَلسف  في ا** وال نى " رفي السف  
 ر.أما الكنى فهي أبو السف  و  فالن، ر بنسف  الفتح، السفر بن فالن، بينما ب فتكون  األسماء بخالفها

 ...................................    وما لنم عس .....................
 

يعني عدد بهذا  "م فج      س  وعِ " عسل :إال شخص واحد اسمه هيعني ما في "إ  ابن ن وان"ل س  بالفتح والتحريك ع  
سكان السين  ."فجم "ل س  هذه جمل يعني جمع من الرواة نطقها عِ  ،اللفظ بكسر العين وا 

 ...................................    والعييييييييييامرع بيييييييييين علييييييييييي ع ييييييييييام  
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ذا نص على أشخاص بأعي ؟ بغنام،ماذايعني عثام يلتبس ب  انهم دل على أن من عداهم بخالفهم.وا 
 ...................................    ام  ِ ييييييييييبيييييييييين علييييييييييي ع  والعييييييييييامرع 

 

 .بالعين والمثلثة عثام
................................... 

 

 ج  وغييييييييييييييره فييييييييييييييالنون وا عجييييييييييييييام   

 ، فيكون لفظه ونطقه غنام.واإلعجام يكون غيره بالنون  ،يكون غنام
 مسروَّ....................وزوج 

 ج

 ................................... 
 

 مير.بالتصغير ق   كله القاف، ومن عداها بفتح : ق ميرزوجة مسروق التابعي الجليل زوجته اسمها
 ميييييييييير صييييييييي رواوزوج مسيييييييييروَّ ق  

 

   ...............................سواه 
 :فيقاللتصغير هذا االسم كله با سوى هذا اللفظ وسوى  "ص روا سواه" انتهت الجملة، رمييعني وزوج مسروق ق  

 .ميرق  
................................... 

 

ر   مولنيييييييييي اسييييييييييواه  ييييييييييم     م سييييييييييو 
 

 .مسوريعني نصوا على هذا اللفظ مفعل  مسور
 ...................................    ابييييييين يزعيييييييد وابييييييين عبيييييييد المليييييييكِ 

 

 اثنان فقط بهذا اللفظ مسور.
 ج  ....................وابن عبد الملكِ 

يييييوميييييا سيييييو  نيييييين فمِ    ور ح ييييييس 
 

، وابن عبد الملكِ مسور ابن يزيد هم  :لسور، يعني هو قا: مِ أنهما بلفظ افي هذين أيض   مع أن قيل فمسور حكي
و خر  سور بن م  ة التي ذكر فيها المِ لكن القول الثاني وهو مقتضى من جعلهم في الترجم ، ولكن رمة أن لفظهما مس 

 لك فمسور.ر، وما عدا ذو  س  يزيد وابن عبد الملك على صيغة مفعل يعني م   ذين ابنالمؤلف مشى على أن ه
 ج  ...................................

 وميييييا سيييييو  نيييييين فمسيييييور ح يييييي 
 

 شيخ القواعد ونه أغلبية؟  يا الب: 
عليه  تخرج عنها غيرها مر  إذا عنها يبقى أنه وما خرج لكن طالب العلم إذا حفظ هذه القواعد ،إيه أغلبية

ألن  ؛الذهن من هذه ال يمكن ضبطها ي  لكن إذا صار خال ،ذا الضبط وعنده األصل يضبط ويتقنوضبطت به
 ؟ هاألعالم فيها كثرة، ها

  الب:.......
مع أنهم أئمة ضبطوه  ،مرجوحفعدا ذلك  يكون هذا الراجح عنده وماهذا الراجح عنده، كون إي يحكي نعم 
 بمسور. 

  الب:.......
 .-ارضي هللا عنه-عن عائشة  وهي ثقة تروي  ..،ذكروها إالما  مير؟ق  

يييييييي  ال فييييييييي الييييييييروا ِ ووصييييييييفوا الحم 
 ج

   وارون............................. 
 الحمال.
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 ووصييييييييفوا الحمييييييييال فييييييييي الييييييييروا ِ 
 ج

   ويييييييييارون وال يييييييييير بجييييييييييم يييييييييياتي 
حمل - الةم  ال؛ ألن الحِ : الحمقيل عنهم، يعني عدد كبير ال جمع غفير من األعالمصف بالحم  مع أنه و  
ال إلى حم   ، يعني من انتسب إلى هذه المهنةال إلى يومنا هذاحم   :مهنة، كل من اشتغل بها يقال له -األمتعة

إال هارون، لكن غيرهم ممن  هفي الرواة ما في ؟في حمال إال هارون، لكن في الرواة ما :فهل يقال ،يومنا هذا
لكن على حد كالم  ،فالن الحمال ،حمال :ن قيلاترجم في كتب الرجال وفي كتب الطبقات وفي كتب تواريخ البلد

 .المؤلف أن أولئك ليست لهم رواية
 ووصييييييييفوا الحمييييييييال فييييييييي الييييييييروا ِ 

 ج

   ويييييييييارون وال يييييييييير بجييييييييييم يييييييييياتي 
 :أو ما أشبه ذلك، يقال له ،هاير أو تأج ،أن يكون ببيعهاإما  ،معنى الجمال؟ صاحب الجمال ماال مال، جم  ج  
يقال:  ،األمتعة يهاوينقل عل ،مالإلى وقت قريب، يستعملونه فيمن يؤجر الجِ  ال، وما زال اللفظ مستعمال  م  ج  

واة جمال يعني في الر لماذا؟ يعني  ،ما نصوا عليه مهو لتخفيف با مثال   [الم  ج  ]ال والجمال س في الحم  يلتب ،جمال
 واحد اسمه جمال؟ نعم؟ 

 وصف يا شيخ.  الب: 
 ؟ هها ...لكن ،اآلن يعني مستعمل ،اسمه جمال ،علم جمال

  الب:.......
 ؟جمال الدين في الرواةهات  ؟اآلن مستعمل لكن قبل في الرواة في جمال

  الب:.......
تضى قتأخرة بعد الرواة، يعني مكذلك جاءت م ،شرف الدين ،اإلضافة إلى الدين جاءت متأخرة، تقي الدين ،ال

 نعم؟ ،إهمالهم لهذا اللفظ أنه ليس في الرواة من اسمه جمال
................................... 

 ج

   ..................وال ييير بجيييم ييياتي 
 .وما خرج عنها هو الحمال ،الجعلوا القاعدة الجم  

 ا يييييييينا خيا  يييييييي اعيسييييييييى ومسييييييييلم      أو خبا ييييييييييييا اووصييييييييييييفوا حنا  يييييييييييي
 

نوط؟ فيكون بة إلى الح  نس ن قد يقول قائل: لماذا ال يكو لكن  ،نطةحناط نسبة إلى بيع الحِ  ،اطاط، خي  اط، خب  حن  
  ؟ممن يغسل األموات ويستعمل الحنوط بكثرة

 الحن ة أشنر.  الب: 
 .إلى الحنطة ،نطةبيع الحِ يألنه  ؛هو في الرواة من انتسب هذه النسبة

 ...................................     ييييييييييييااأو خب   اا  ييييييييييييووصييييييييييييفوا حن  
 

 نعم؟ ،ط؟ ألنه يخبط بالعصا فيسقطالخب   :لماذا قيل له ،الخبط هذا نوع من الورق، ورق الشجر
  يييييييينا خيا ييييييييا اعيسييييييييى ومسييييييييلم      أو خبا ييييييييييييا اووصييييييييييييفوا حنا  يييييييييييي

 

أي لفظ  ،شكال هذاإي ففما  ،خياط، طيب بعض الرواة اتصف باألوصاف الثالثة :الذي يخيط الثياب يقال له
إذا اتصف أو العكس، ، اثم صار خياط   اصار خباط   ... ثم انتقل إلى ااط  كان حن   ،أطلقته عليه ما في مشكلة
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نه يدخل النسخ هنا، يدخل : إ، وال نقول..باألوصاف الثالثة وكلها صحيحة متى ما أطلقت عليه واحدة منها
يعني األمر سهل  ،سهل ،ال ما يجوز إطالق حناط عليه؟ ال :نقول اثم صار خباط   ايعني كان حناط   ؟النسخ

فال بد أن  ،اشتهر بهذا خالص، فإذا اتصف باألوصاف الثالثة ما في إشكال، لكن الكالم إذا اتصف بواحد منها
 .تحدد ما اتصف به

  يييييييينا خيا ييييييييا اعيسييييييييى ومسييييييييلم      أو خبا ييييييييييييا اووصييييييييييييفوا حنا  يييييييييييي
 

 .يعني مؤتلف في الصورة مختلف في اللفظ ،مختلفألنها من المؤتلف وال ؛ينصون على هذه
 نصيييار ومييينمي افيييتَ فيييي ا  ل  والِسييي

 ي سيييييييييير  مييييييييييه   صييييييييييله لحيييييييييين   ج
 

 .فالنسبة سلمي بفتحها ،مة بكسر الالملِ إلى سلمة، س   ؟ماذاي افتح نسبة إلى مالسل
  الب:.......
ليم مي ر بن عبد هللا السلِ سلمة جاب ((تب آثاركممة دياركم تكلِ بني س  )) ةملِ س  مسألة ثانية، هذه  ،غير ،ال غير س 
، أبو عمر بن عبد البر نمرة :مثل ،لميس   :بني سِلمة بكسر الالم، إذا نسبت إليها قلت ،سِلمةني نسبة إلى ب

 والذي يكسر الالم لحن، ولذا قال:  ،نسبة إلى الملك ملكييعني ال ،كلها مكسورة الالم ،الملكي ،الصدفي النمري،
 تَ فيي ا نصيار.........والسلمي اف

 ...................................   ج
 

ليم س  نعم ة، ولذلك نص عليهم، غيرهم ما فيهم بنو سلمة، مألن فيهم بنو سلِ   ؟ هها ،لميبنو س 
  الب:.......
لمي بني س    .ليمس 

 ...............................وميين
 ي سيييييييييير  مييييييييييه   صييييييييييله لحيييييييييين   ج

 

ماذا يفتحون الالم وكانت ل ،هذا لحن ون المه على األصل، نسبة إلى القبيل على لفظها،ر يكس المحدثينوبعض 
ولذلك نسمع من بعض من يتحدث في وسائل اإلعالم إذا  ،فيثقل اللفظ مكسورة؟ لئال تتوالي كسرات متعددة

ال شيء قال: صاحب السمو المِلكيتحدث عن أمير و  ، لكن إذا لك صحيحنسبة إلى الم ،هذا لحن ،وهذا خطأ ا 
ة تقول: سِلم ،مِلك تقول: ملكيهنا، لالم ، اللي هي اي يسمونها العينذالمكسور ال ،إلى مكسور الالم هذه نسبت
ال  ،وهكذا ،نمري  :نمرة تقول ،سلمي  ين؟أطيب مر علينا بالسبل وا 

  الب:.......
  ه؟ها

  الب:.......
 .لماضيعلينا في الدرس امر  ؟ينأنعم  ،إي نعم مر علينا

  الب:.......
لكن إذا كان بكسر النون  ،نسفي :إشكال، نسف تقولهذا ما في  ،قال: نسبة إلى نسف ،نسفي، نسفي نعم نسفي

ألنهم نصوا على  س بمثل نمرة أو نمري؛ولي ةنقول: ليس بمثل سلم سلمة :كما ضبطه بعضهم قالوا: نسفي مثل
ألول فرق بين أن يكون ا ،مثلها: ليس ؟ قلناةفتفتح كما في سلمسف نعم؟ ما قالوا: نسبة إلى نِ  ،هذا في الشروح
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مثل  ما توالت الكسرات مثلما إذا كان الثاني مكسور ااألول مكسور  ألنه إذا كان  ؛اأو يكون الثاني مكسور   امكسور  
 نعم؟  ة،ونمر  ةسلم

 بالنسبة إلى ملك؟ ما يلتبس  الب: 
 ؟ينأ

  الب:.......
 ؟بس آدمي بملك، ما يمكن يلتبس، نعمما يمكن يلتولو التبس، 

  الب:.......
 .اما يتلبس عند أحد إطالق   ،نفس االسم ولو

 ."لحن -يعني كأصل لفظ القبيلة- ومن ي سر  مه   صله"
 ...................................    ومييييييييييين ونيييييييييييا لماليييييييييييك ولنميييييييييييا

 

ا تقدم في عموم الرواة سواء أضيفت إلى عموم الرواة في كتب السنة من غير تخصيص، مفي الكالم األول 
خاص بالصحيحين والموطأ، خاص برجال الصحيحين  "ومن ونا"لكن  ،القبائل أو إلى البلدان على وجه العموم

 والمؤطأ. 
 ."اار  ش  ب  "يعني للشيخين في الصحيحين  "ولنما"ه يعني في موطئ "ومن ونا لمالك": -رحمه هللا-قال 

................................... 
 

 وماافييييييييييييييرد أب بنييييييييييييييدار  ابشييييييييييييييار   
 ج

الصحيحين  كثر بعد ذلك، لكن ما في ،وهو في التابعين نادر ،ارش  ال يوجد في الصحابة من اسمه ب   :بشار أوال  
محمد بن  ءطيب ما يجي "افرد ابشار  "شيخين ليعني ل "ا"ولنمندار، ، ب  طأ بشار إال والد محمد بن بشارو والم

 نريد هذا.  ،؟ هذا؟ ما يمكن يجيأبشار في الموط
   الب: بشار.

  ؟قال ماذا
  ...ومن ونا لمالك ولنما. الب: 
 تالميذ لكن مع ذلك من طبقة ،محمد بن بشار؟ يجي وهو من طبقة تالميذ مالك؟ شيخ البخاري  ءيجي ،ولهما

 .وطأفي الم ءمالك هو، فما يجي
 ج  بشييييييييييييييار افييييييييييييييرد أب بنييييييييييييييداروما    ومييييييييييين ونيييييييييييا لماليييييييييييك ولنميييييييييييا

فيه إال  قاعدة ماأعطاك  لكن ،سيار قد يلتبس ببشار "اري  ولنما س  "ضمير التثنية يعود إلى البخاري ومسلم، 
 ي هو بندار.بشار والد محمد الذ

 ج  وابن سْمة.......................    ولنمييييييييا سيييييييييار أع أبييييييييو الح ييييييييم

بن يسار،  إسحاقغفير يسار، محمد بن  ا جميعني يسار هذ "وباليا قب  جم"بن سالمة سيار أبو الحكم وسيار 
  محمد بن يسار، كثير هذا.

 عنه مسلم بواس ة يا شيخ محمد بن بشار؟ ما رواه يا شيخ  الب: 
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 ته.يعني من روا ،المقصود أنه فيه ،قد يروي عنه بواسطة
 ج  وابيييييين سييييييْمة وباليييييييا قبيييييي  جييييييم     ولنمييييييييا سيييييييييار أع أبييييييييو الح ييييييييم

 .أبو الحكم وسيار بن سالمة ،بينما سيار اثنان فقط يعني يسار يعني جمع غفير،
يييييوابييييين سيييييعيد ب    ...................................    ر م ييييي  الميييييازنيس 

 ج

 ي.بسر بن سعيد المازن
 ."نِ ج  ح  وابن مِ "بسر بن عبيد هللا  "وابن عبيد هللا"
نسر إنما ، وابن سعيد بسر ال بشر وال جنِ عبيد هللا وابن محبن إنما هو بسر  ،شر وال نسرال بِ  "وابن سعيد بسر"

  ؟هو بسر بلفظ ماذا
  الب:.......
ما يمكن  ه؟ها ،جه، بسر: بلفظ التمر قبل نضيمكن يقولون لك ؟يسوون لو يبغوون يضبطونه ماذاال مثل هذا 
يضبطون ، يعني هم ضد الحاللعتيبة بتصغير عتبة الدار، وحرام بن عثمان بلفظ  :مثلما قالوا ؟يقولون كذا
 .حتى ينطقها طالب العلم كما ينبغيبمثل هذه األمور المقصود أنهم يهتمون  ،...لضد ويضبطون بالنظير وبا

 ...................................    وابييييين سيييييعيد بسييييير م ييييي  الميييييازني
 ج

 ي.سر بن سعيد المازنب  
 ."حجنِ وابن مِ "بسر بن عبيد هللا  "وابن عبيد هللا"
وليس  ةيعني بالمعجم "عجمأ اوبشير  " ؟سر بالنون جن أو ن  سر بن محني فيه خالف هل هو ب  يع "لفوفيه خ  "

 جمة المثلثة وليس بالسين المهملة.بالشين المع ،بالمهملة
 عجمِ أ ا......................وبشير  

 ج

 فييي ابيين يسييار وابيين  عييب وا ييمِم  
 

يعني يجوز أن  اضمم أيض  ن كعب واضمم الباء، وابن يسار وابيعني اضمم الباء ب شير يعني بالتصغير في ا
 أن تسلط على ما بعدها وهو األظهر. ا، ويجوز أيض  لبشير باعتبار أن الباء مضمومةتكون عائدة 

................................... 
و أو أ سييييييييير    ي سييييييييير ابيييييييين عميييييييير 

 ج

 ........................... وا ييييمِم 
................................... 

 

أو ابن  و كما قالوهل هو ابن عمر  ؟المضمومتين هذا اختلف فيه هل هو بالياء أو بالهمز ويعني ابن عمر 
كما قال  وثم بعد ذلك هل هو ابن عمر  ؟يسير أو أنه بالقطع أسير :فقيل سير خففت؟ يعني هل أصله أ  جابر

 ؟ محل خالف بين أهل العلم.الناظم أو ابن جابر
 عميييييييييرو أو أ سيييييييييير  ي سيييييييييير بييييييييين 

 ج

 ج  ن ن سييييييير    ييييييوالنييييييون فييييييي أبييييييي ق   

 واضممِ  ،في ابن يساٍر وابن كعبعجم أ : ب شير شير وب شير يعني لما قالسير وب  قطن بن نسير يعني يسير ون  
وهنا  ،شير مثل والد النعمان نعم بالفتح، لكن هنا المستثنى بالتصغير، المنصوص عليه بالتصغيريعني الكثير ب  

قطني وهو عند الدار  يعني قرأ ،قطن نسير يوالنون نسير في أب ،اسمهفي خالف  ،أو أسير وعمر  يسير بن



 
 

 
 

01 

 01 شرح ألفية احلافظ العراقي

{ قطني:، فقال: حدثنا قطن بن بشير، فقال الدار يصلي من قرأ ون  م ا ي س   ر  ل ِم و  يعني أنه  [( سورة القلم1)] }ن و ال ق 
 .ينطق بالنون وليس بالباء، نعم

................................... 
  رعييييييييدجييييييييد علييييييييي بيييييييين واشييييييييم  ب  

 ج

 والنييييييون فييييييي أبييييييي ق يييييين ن سييييييير   
 ج  ...................................

 .بريد ،بلفظ المقياس للمسافة
................................... 

 ج

   وابييييييييين حفييييييييييد ا شيييييييييعرع ب رعيييييييييد   
وابن حفيد  د هللا بن أبي بردة بن أبي موسى،ببن عيد ر وذاك الثاني ابن حفيد األشعري ب   ،بن هشام بن بريدعلى 

  ريد بالتصغير.ابن الحفيد ب   ،ردة بن أبي موسىهللا بن أبي ب   عبداألشعري، األشعري أبي موسى حفيده 
................................... 
  ولنمييييييييييا محمييييييييييد بيييييييييين عرعييييييييييره

 ج

 وابييييييييين حفييييييييييد ا شيييييييييعرع ب رعيييييييييد   
   بيييييييييين البرنييييييييييد فييييييييييا مير  سييييييييييره ا

 :ريد وبريد، لكن هنا نص قالفي الكتابة بب  ند تلتبس ر  ند أو ب  رِ بِ و ه، سر باءيعني ك
................................... 

 ج

   رنييييييييييد فييييييييييا مير  سييييييييييره بيييييييييين البِ ا 
 .كوال صاحب كتاب اإلكمالاألمير من؟ ابن ما

  ولنمييييييييييا محمييييييييييد بيييييييييين عرعييييييييييره
 ج

   بييييييييييِن البرنييييييييييد فييييييييييا مير  سييييييييييره ا 
 .ذلك فهو بالتخفيف اوما عد ،اء بالتشديدة وبمعشر البر  العاليكنية بأبي النقف على 
 -إن شاء هللا تعالى- درس القادملنقف عليه ل

 


